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  چکیده
.  شههوندای محسههوم میگیاهان زراعی، باغی و گلخان  های کلیدی روی انواعاز بیمارگر (.Meloidogyne spp)گرهی های ریشهه نماتد

ست   جمعیت و فعالیت این نماتدسریع   موجب مهار نماتدکششیمیایی  ترکیبات  کاربرد شده ا های  عالوه بر هزیناین ترکیبات ، اما ها 

های گیاهی ب  عنوان راهکاری مناسب جهت  امروزه استفاده از برخی عصاره  اند. محیطی را در پی داشت  ، اثرات نامطلوم زیست  سنگین 

کنترل جمعیت نماتدهای انگل گیاهی مطرح شههده اسههت. در این تحایر اثر پودر بری  ریش بر فعالیت کمی پراکسههیداز موجود در  

برداری از یابی قرار گرفت. پس از نمون مورد ارز Meloidogyne javanica گرهیریشهه فرنگی آلوده ب  نماتد بخش هوایی گیاه گوج 

ش  گیاهان گوج   ش  فرنگی از مزارع آلوده ب  نماتدری سایی و تکثیر نماتد مورد نظر انجام گرفت. در این      های ری شنا سازی،  گرهی، جدا

 یمار  ریش در شههرای های گوج  فرنگی آلوده ب  نماتد و تحت تگیاهچ  آزمون، میزان فعالیت کمی آنزیم پراکسههیدار در بخش هوایی

ک  وجود پودر بری  ریش در خاک موجب افزایش کمی فعالیت پراکسههیداز در بخش هوایی ایج نشههان داد گیری شههد. نتگلخان  اندازه

های گیاه میزبان گردید. میزان عدد جذم نوری بدسههت آمده در مورد پراکسههیداز محلول در بخش هوایی میزبان در تیمارهای گیاهچ 

بوده اسههت. این ماادیر در مورد پراکسههیداز دیواره سههلولی میزبان در  42/66و شههاهد  39، نماتدکش 42/161، نماتد 86/168 ریش 

تواند با افزایش   بدسهههت آمد. پودر گیاه  ریش می    66/128و شهههاهد   66/111، نماتدکش   66/186، نماتد   94/176تیمارهای  ریش   

شود. بنابراین استفاده از باایای این گیاهان جهت بهبود    M. javanicaیماریزایی نماتد میزان پراکسیداز موجب اثر کنترلی بر فعالیت ب 

 باشد.شرای  خاک و کاهش خسارت نماتدهای ریش  گرهی قابل پیشنهاد می

 

 عصاره گیاهی.، نماتدهای انگل گیاهان مهار غیرشیمیایی، کلمات کلیدی:

 

 

   . مقدمه1

دارای بیشههترین پراکنش جهانی و دامن  میزبانی در میان  Meloidogyneمتعلر ب  جنس  (root-knot nematodes)ی نماتدهای ریشهه  گره

شند.  نماتدهای انگل گیاهان می سیعی از محصوالت       موجب   M. javanicaگون با سترده ب  طیف و سیب گ شده   آ شاورزی در جهان و ایران  ک

دامنة وسیع میزبانی، پراکندگی گسترده در سطح ایران و جهان و مستعد کردن      هااز خصوصیات مهم این نماتد  . (Kiriga et al., 2018)است  

با افزایش آگاهی و دانش بشههر در  .(Hosseini Nejad and Khan, 2001)د باشههگیاه برای آلودگی ب  سههایر بیمارگرهای موجود در خاک می

ص      صرف کنندگان مح شیمیایی برای زارعین و م ستم     مورد خطرات کاربرد ترکیبات  سی شاورزی، محااین در پی یافتن  ای و های تلفیوالت ک

استفاده   .(Julio et al., 2017)اند شده های شیمیایی و یا ب  حداقل رساندن مصرف این ترکیبات    با روش یجایگزین جهتراهکارهای جدیدی 

 Ntalli and)رفت  و در مواردی مؤثر بوده اسهههت  از ترکیبات گیاهی برای کنترل برخی از نماتدهای انگل گیاهان مورد توج  محااین قرار گ          

Caboni, 2012; Naz et al., 2013). و اهمیت سالمت محصوالت کشاورزی و     ب  کشاورزی ارگانیک نسبت   یرویکرد جهانافزایش  ب توج   با



 

 

 

اثر الع  حاضر مط در تحایر  ست. پژوهشگران قرار گرفت  ا  مدنظر صنعتی جایگزینی مواد سازگار با محی  زیست ب  جای سموم شیمیایی     خاک، 

فرنگی بر فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز موجود در بخش هوایی گیاهچ  گوج   ،(Azadirachta indica Jussieu)بری  ریش نماتدکشی پودر  

 باشد. در شرای  گلخان  مدنظر می M. javanicaآلوده ب  نماتد 

 

 هامواد و روش. 2

 

 M. javanica مایه تلقیح نماتد. 2-1

سههازی مای  برای آمادهورامین انجام پذیرفت.  منطا واقع در  خیار هایگلخان برداری از نمون ابتدا  M. javanicaجهت تهی  مای  تلایح نماتد 

 ,Hussey and Barker) انجام گرفت (single egg mass)روش توده تخم منفرد نماتد ب   تکثیرسازی و  خالص ،M. javanicaتلایح نماتد 

ساعت قرار داده شد. پس از این، سوسپانسیون       26-42ب  مدت  سلسیوس  درج   41های حاوی تخم در انکوباتور تاریک با دمای پتری. (1973

 د.شمارش گردی ی زندهو تعداد الروها ب  مدت یک دقیا  در محلول یک درصد هیپوکلریت سدیم استریل نهایتانماتد 

 

 آزمایشپودر گیاه مورد . 2-2

ها در دمای اتاق خشههک شههدند. با اسههتفاده از دسههتگاه آسههیام   های محالت تهی  شههد. برییک کیلوگرم از بری تازه گیاه  ریش از گلخان 

ساز( برقی   شد.        بری (Pars Khazar, ML-320P model, Iran))پودر صورت پودر همگن آماده  سیام و ب   شده آ شک  از پودر بری  های خ

 .(Oka et al., 2012)سنجی استفاده شد زیست برای آزمونگیاه مورد آزمایش 

 

 سنجیزیست . آزمون2-3

شامل  شد. برای انجام   در کیلوگرم خاکپودر بری گرم از  6و  2، 4، 1 ،1/6 در این آزمون پنج غلظت از پودر بری گیاه  ریش  در نظر گرفت  

ستریل با سوسپانسیون نماتد )ب  میزان       زنی شد. پس از اضاف  کردن پودر   عدد الرو سن دوم در هر گرم خاک( مای   16این آزمون ابتدا خاک ا

گرفت. سپس در هر گلدان  ها )یک کیلوگرم خاک ب  ازای هر گلدان( انجام های تعریف شده، انتاال خاک ب  گلدان گیاه  ریش بر اساس غلظت 

فرنگی رقم سههوپر یف کشههت شههد. اثر پودر گیاه  ریش بر فعالیت کمی آنزیم پراکسههیداز در بخش هوایی گیاه  یک گیاهچ   هاربرگی گوج 

ار روز پس از کشههت گیاهچ  میزبان مورد بررسههی قر 41و  46، 11، 16، 1های زنی شههده با نماتد، در زمانمیزبان کشههت شههده در خاک مای 

در این آزمون یک شاهد مثبت )بدون پودر گیاه، نماتدکش و نماتد(، یک شاهد منفی )دارای نماتد و نماتدکش با دز توصی  شده( و یک     گرفت. 

(. فعالیت آنزیمی پراکسیداز محلول  1936زاده و نیاستی،  )سعیدی  شاهد خنثی )دارای نماتد و بدون پودر گیاه و نماتدکش( در نظر گرفت  شد  

(SPOX: soluble peroxidase)  و پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی(CWPOX: cell wall peroxidase)   در بخش هوایی بطور جداگان

، ب    (Guaicol, Merk, Germany)از طریر کاربرد گوئیکول  (Janda et al., 2003)و بر اسههاس روش ارای  شههده توسهه  جاندا و همکاران 

 گیری شد. آنزیم، و دستگاه اسپکتوفتومتر اندازهماده این عنوان پیش

 

 نتایج و بحث. 3

فعالیت کمی پراکسهههیداز )افزایش عدد جذم نوری در دسهههتگاه         (P≤0.05)دار نتایج نشهههان داد ک  پودر بری  ریش موجب افزایش معنی   

نجم  تیمارهای مربوط ب  گیاه  ریش غلظت پ اسههپکتروفتومتر( شههده اسههت. بیشههترین تا کمترین میزان فعالیت کمی پراکسههیداز ب  ترتیب در

(، 66/186و پراکسهیداز دیواره سهلولی    42/161(، نماتد )پراکسهیداز محلول  94/176و پراکسهیداز دیواره سهلولی   86/168)پراکسهیداز محلول  

( مشاهده  66/128دیواره سلولی  و پراکسیداز   42/66و پراکسیداز دیواره سلولی( و شاهد )پراکسیداز محلول      39نماتدکش )پراکسیداز محلول  

(. در ابتدا با افزایش زمان در معرض بودن بر میزان جذم نوری پراکسیداز افزوده شد ولی این روند ب  تدریج رو ب  کاهش نهاد 4و  1شد )شکل 

 (. 2و  9مشاهده شد )شکل  11ای ک  بیشترین میزان جذم نوری پراکسیداز در روز ب  گون 



 

 

 

 
و نماتدکش بر مادار آنزیم پراکسیداز محلول در  Meloidogyne javanicaهای مختلف عصاره گیاه  ریش، نماتد غلظت اثر تیمار .1شکل 

 فرنگیبخش هوایی گیاه گوج 

 بوده است.کیلوگرم خاک بستر( گرم بر  6و  2، 4، 1، 1/6های  ریش )غلظت ب  ترتیب V و I ،II ،III ،IVهای تیمار

 
و نماتدکش بر مادار آنزیم پراکسیداز باند شده با  Meloidogyne javanicaهای مختلف عصاره گیاه  ریش، نماتد اثر تیمار غلظت .2شکل 

 فرنگیدیواره سلولی در بخش هوایی گیاه گوج 

 بوده است.کیلوگرم خاک بستر( گرم بر  6و  2، 4، 1، 1/6های  ریش )غلظت ب  ترتیب V و I ،II ،III ،IVهای تیمار



 

 

 

 

 

های مختلف عصاره گیاه  ریش، فرنگی تیمار شده با غلظتاثر زمان بر مادار آنزیم پراکسیداز محلول در بخش هوایی گیاه گوج  .3شکل 

 و نماتدکش Meloidogyne javanicaنماتد 

 

عصاره  های مختلففرنگی تیمار شده با غلظتاثر زمان بر مادار آنزیم پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی در بخش هوایی گیاه گوج  .4شکل 

 و نماتدکش Meloidogyne javanicaگیاه  ریش، نماتد 



 

 

 

گاه آزمایش  شرای   در ی ریش  گرهی نماتدهادر کنترل ب  عنوان نماتدکش های گیاهی استفاده از عصاره   تحایاات متعددی نشان داده است ک   

. تحایاات گذشههت  نشههان داده اسههت ک  گیاه  ریش دارای (Naz et al., 2013; Asadi Sardari et al., 2015) ثر بوده اسههتؤم و گلخان 

صولی ب  نام نیم       ست و مح شی ا ش  گیاهان    (Neem)قابلیت نماتدک سیاری از نماتدهای بیمارگر ری شده     جهت مهار جمعیت ب ض   ب  بازار عر

ست   . امروزه ب  منظور مطالع  واکنش دفاعی ارقام مختلف گیاهان در قبال حضور بیمارگرها و عوامل غیرزنده محیطی،  (Mosumder, 1995)ا

د. ناش دارنهای دفاعی علی  بیمارگرها های موجود در گیاهان در واکنششههود. برخی از آنزیماز فاکتورهای بیوشههیمیایی مختلفی اسههتفاده می

شامل آنزیم این آنزیم شکیل لیگنین و دیگر           ها  ست ک  در ت سلولی ا شده با دیواره  سیداز باند  سیداز محلول و پراک سیدکننده مانند پراک های اک

راکسیداز  پهای اکسیدشونده مؤثرند. ترکیبات اخیر در ایجاد سدهای دفاعی برای تاویت ساختار سلولی گیاهان ناش بسزایی دارند. فعالیت       فنل

ست. توزیع فراوانی و عدم پیچیدگی مطالع ، این آنزیم را ب  عنوان یک مارکر مولکولی منا     سی قرار گرفت  ا سیاری از گیاهان مورد برر ب س در ب

میزان عدد . در تحایر ما، (Mohammadi  and Kazemi, 2002)شههناسههی معرفی کرده اسههت در مطالعات ژنتیکی، فیزیولوزژیکی و بیماری

م نوری بدسههت آمده در مورد پراکسههیداز محلول در بخش هوایی میزبان و همچنین پراکسههیداز باند شههده با دیواره سههلولی ب  ترتیب در    جذ

تیمارهای  ریش، نماتد، نماتدکش و شاهد، بیشترین تا کمترین مادار بوده است. این پدیده نشان می دهد ک  وجود ترکیبات  ریش در بستر      

ه ترکیبات و فرآوردپذیرش با گذشههت زمان بر میزان توج  و  حریک افزایش میزان پراکسههیداز در گیاه میزبان شههده اسههت.رویش گیاه موجب ت

  ،افزوده خواهد شد بطور قابل توجهی  نماتدهای انگل گیاهان مهار جمعیت و فعالیت بیماریزاییبرای  های گیاهی از جمل  عصاره، اسانس و کود  

سنتی قدیمی  هاینماتدکش اغلب  را ک  شدید مصرف و نگرانی  ب  علت هزین  و  شت    ب  مرور زمانهای زیست محیطی  های  د خواهنکنار گذا

از جمل   ریش در بسههتر و خاک مورد  پودر برخی گیاهان،اسههتفاده از  ک  رسههدب  نظر میاز نتایج بدسههت آمده از تحایر حاضههر  نین . شههد

شت،    ستفاده جهت ک ستراتژی  یک تواند می ا سب و مطمئن منا ش  گرهی   مدیریت جهت ا شد نماتدهای ری د تواننمی ، این گون  مواد گیاهیبا

ساختن  شکالت   عالوه بر مرتفع  شی م صنعتی، در کنار کاهش جمعیت فعال نماتد موجب افزایش و بهبود میزان مواد آلی خاک  از  نا ترکیبات 

 نیز شوند.

 

 گیری. نتیجه4
یاه  ریش می بری پودر  یداز     گ با افزایش میزان پراکسههه ند  ج  فرنگی      توا یاه گو های هوایی گ ندام  یت     موجود در ا عال موجب اثر کنترلی بر ف

. بنابراین استفاده از باایای این گیاهان جهت بهبود شرای  خاک و کاهش خسارت نماتدهای ریش  گرهی     گردد M. javanicaبیماریزایی نماتد 

 باشد.قابل پیشنهاد می

 

 اری. سپاسگز5
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